
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2009. május 11-én benyújtott kereset — Schopphoven 
kontra Bizottság 

(F-48/09. sz. ügy) 

(2009/C 205/88) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Németország) (képvi
selők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amellyel megta
gadta a felperes felvételét az EPSO/AD/117/08 jelzésű általános 
versenyvizsga tartaléklistájára. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO azon 
határozatát, amellyel megtagadta a felperes felvételét az 
EPSO/AD/117/08 jelzésű versenyvizsga tartaléklistájára, vala
mint — amennyiben szükséges — azon határozatait, 
amelyekkel elutasította a felperes által benyújtott felülvizs
gálati kérelmeket; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/ 
AD/117/08 jelzésű versenyvizsga tartaléklistáját; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott
ságát kötelezze a költségek viselésére. 

2009. május 19-én benyújtott kereset — Petrilli kontra 
Bizottság 

(F-51/09. sz. ügy) 

(2009/C 205/89) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Alessandro Petrilli (Grottammare) (képviselők: J.-L. 
Lodomez és J. Lodomez ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmi
sítése, amelyben meghatározta a felperes állandó lakóhelyét. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2009. február 19-i határozatát, amelyben 
megtagadta, hogy a felperes állandó lakóhelyeként Olasz
országot határozza meg; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a 
felperes nyugdíjának az Olaszországra irányadó korrekciós 
együttható visszamenőleges alkalmazása, az újrabeilleszke
dési támogatás és a családi támogatás megkétszerezése 
alapján 2007. július 1-jétől járó, az Európai Központi 
Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatá
rozott kamatlábat két százalékponttal meghaladó, az érintett 
időszakra számított késedelmi kamattal növelt összegének 
megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott
ságát kötelezze a költségek viselésére. 

2009. június 4-én benyújtott kereset — Marcuccio kontra 
Bizottság 

(F-56/09. sz. ügy) 

(2009/C 205/90) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes azon kérelmét elutasító bizottsági határozat megsem
misítése, amely egyrészt a Bizottság alkalmazottainak a felperes 
a luandai szolgálati lakásába való 2002. április 8-i állítólagos 
behatolásából származó károk megtérítésére, másrészt az ez 
alkalommal lefoglalt fényképmásolatok átadására és az ezen 
eseményről készült összes irat megsemmisítésére vonatkozik. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék a hatályos rendelkezéseknek 
megfelelően nyilvánítsa a 2008. április 24-i kérelmet eluta
sító határozatot nemlétezővé vagy semmisítse azt meg;
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